Lapinlahden yhdistysten tulevaisuusilta 3.10.2019
Työpaja: Yhdistykset ja kunta yhdessä – hyvinvointia ja terveyttä edistämässä
Lapinlahden kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja työpajatyöskentelyssä
esiin nousseet teemat sekä ideat niihin liittyen:
Yleistä:
•

Kaikki järjestöt eivät ole tietoisia siitä, kuinka voisivat olla mukana edistämässä hytepainopisteiden mukaista toimintaa. → Toiveena, että kunnalta olisi selkeästi viestitty

•

Entistä tiiviimmällä järjestöjen välisellä yhteistyöllä helpotettaisiin tiedonkulkua eri
järjestöjen välillä sekä vältettäisiin päällekkäisyyksiä. Olisi tarve tietää enemmän muiden
toiminnasta ja tarpeista. Esimerkiksi jos kaivataan vapaaehtoistyöntekijöitä johonkin
tiettyyn teemaan → voisivat myös muut yhdistykset viedä viestiä eteenpäin.
→ Matin ja Liisan maisemissa ry on Lapinlahtelaisten yhteisöjen yhteinen yhdistys.
Yhdistys järjestää joka kuun toinen tiistai aamukahvit Matin ja Liisan asemalla. Mukaan
toimintaan ja kahveille ovat tervetulleita kaikki Lapinlahtelaiset yhteisöt!
Oletko jo liittynyt Matin ja Liisan maisemissa Facebook-ryhmään? Liittymällä saat tietoa
toiminnasta ja voit julkaista ajankohtaisia asioita tiedoksi muille:
https://www.facebook.com/groups/matinjaliisanmaisemissa/

Tammikuulle on suunnitteilla myös yhdistysilta, lisätietoa lähempänä.
•

Kuntalaisten olohuone suunnitteilla!
Olohuoneen ideana olisi matalan kynnyksen paikka, jonne voi mennä keittelemään
kahvia, lukemaan lehtiä ja tapaamaan toisia ja välillä voisi olla jotain teemoja eri
aiheista, vaikka järjestöjen ideoista lähtevänä.
Yhdistyksiltä kysyttiin halukkuutta osallistua olohuoneen sisällöntuotantoon. Yhdistykset
ilmaisivat halukkuutensa olla mukana, sillä saavat näin myös yhdistyksen toimintaa uudella
tavalla esille. Sitoutuminen täytyy kuitenkin mahdollistaa yhdistysten resursseihin ja
toiveena on, että matalalla kynnyksellä olisi mahdollisuus olla mukana esim.
kertaluontoisesti.

•
•

Alapitkän nuorisoseura vuokraa tiloja muiden toimijoiden käyttöön
Matalan kynnyksen toiminta – määrittely ei ole itsestään selvää, toiselle ”matala kynnys”
on liian suuri kynnys
Tarve saada keinoja lapsien aktiivisempaan liikkumiseen sekä matalan kynnyksen liikuntaa
vähän liikkuville.

•

www.pssotu.fi

Painopiste: Turvallisuuden ja elämän laadun edistäminen ja kunnan elinvoiman lisääminen
•
•
•
•
•

Liikkuvuuden edistäminen → Työ- ja koulumatkojen tuki – mahdollisuus Lapinlahdella
asuville helpoksi käydä töissä kauempana sekä opiskelijoiden tukeminen koulumatkoissa.
Huoli lapsiperheiden hyvinvoinnista.
Tapahtumilla edistetään kunnan elinvoimaisuutta.
Pienen kunnan vahvuus: yhteisöllisyys
Yhteisöön kuulumisen ja lähimmäisen vastuun merkitys

Painopiste: Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy
•

•
•

Yksinäisyyteen liittyen on suuri haaste, kuinka yksinäiset ihmiset saavutetaan. Tietosuoja
rajoittaa ihmisten tietojen antamista eteenpäin. Voisiko mm. sosiaalihuoltoon saada
tietojen luovutus lomakkeen, jossa ihmiset voisivat antaa suostumuksensa siihen, että
heidän tietojaan luovutetaan eteenpäin ja saavat tietoa yhdistysten toiminnasta?
Auttajia ja vapaaehtoisia löytyisi järjestöistä, mutta vaikeaa saavuttaa tukea tarvitsevat.
Tarve ikäihmisten ulkoilu- ja kulttuurikavereille sekä varamummoille ja -ukeille.
Kuinka kuntalaiset saataisiin innostumaan oman terveytensä ylläpitämisestä ja
edistämisestä entistä enemmän? Voisiko kunta tarjota jotain kannustinta? – Esimerkiksi
jossain muualla Suomessa ollut palkinto tietyn reitin reippaimmalle kävelijälle.

Painopiste: Terveyserojen kaventaminen ja yhdenvertainen palvelujen saatavuus
•

•
•

•

Maaseutualeilta on poistunut palveluja (mm. terveydenhoitajan vastaanotto). Millaiset
kustannukset aiheutuvat, kun lähellä ei ole terveydenhoitajan palveluita, jotka
ennaltaehkäisevät monen vakavampaa sairastumista. → Suuret kustannukset, kun terveys
jää hoitamatta ja seuraamatta
Kuljetukset, tai niiden puuttuminen ovat monelle este erilaisiin tapahtumiin tai
toimintaan osallistumiseen
Saisiko kirjastoautosta ”kunnan palvelusauton”, joka voisi kiertää maaseutualueilla?
→ Suunnitteilla on kirjastoauton sisällön kehittäminen, myös järjestöt voisivat olla
tuottamassa erilaisia sisältöjä mukaan vuorollaan.
Lapinlahdelle nuorisotoimen käyttöön on tulossa ensi keväänä Walkers-auto, joka toimii
liikkuvana nuorten kohtaamispaikkana. Sen kierroksille mukaan voi halutessaan
ilmoittautua myös yhdistystoimijoita. Yhteyshenkilö: tuija.huttunen@lapinlahti.fi

www.pssotu.fi

(Alla esiin nostettuja toimintoja ja tapahtumia. Huomioi ettei listan ole tarkoitus olla kaiken
kattava, koska näiden mainittujen lisäksi on paljon muitakin.)

Olemassa olevia toimintoja
•
•
•
•
•

SPR omaistoiminta ja vapaaehtoiskeskus Hoijakka - ystävätoimintaa
Jussinpihan päiväkeskus
MLL – perhekahvila, kylämummot- ja vaarit
Helluntaiseurakunnan ruokajakelu ja gospelkahvila
Hyvä mieli joulukeräys

Lisäksi suuria yhteisiä vuotuisia tapahtumia (kunta ja järjestöt yhdessä)
Lapsellisten Lapinlahti, Toukotaika, Aikataika ja Lapinlahden Juusto ja Viinijuhlat ja jokakesäiset
kansainväliset urheilukilpailut.

Työpaja on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Lapinlahden kunnan hyvinvointikoordinaattorin
(Jaana Hämäläinen) kanssa. Kooste työpajasta on tuotettu Sakke -Pohjois-Savon järjestöyhteistyön
kehittämishankkeen toimesta.

www.pssotu.fi

